
Klart vid testlansering av betaversion och enligt budget – 1 april 2020 (beta version = testversion för x antal 
veterinärer som kör programmen, nya och gamla parallellt) 

• Journalanteckning - anteckningar på kund som tex besök och telefonkontakter samt åtgärder och 
uppladdning av bilder och dokument mm (omfattande funktionalitet).

• Produktionsplats - all information om gård och dess produktion. Uppdelat på olika djurslag, inriktningar 
och även SE nummer. 

• Beställning recept - integration med Muntras api. Beställning av recept, ordinerad och villkorad. Rapport 
på ordinerad medicin kommer från beställningarna för att kunna skicka till Dawa. 

• Registrera provsvar och skapa en åtgärd t.ex. receptförskrivning
• Träckprover automatiskt in i systemet från Vidilab
• Kundkort med tjänster
• Möjlighet till fakturering på tilläggstjänster och årstjänster – grundfunktion
• Användarkonton - rättigheter, filtrering efter roll etc. Och komplexitet vid automatiska provsvar som 

saknar användare. 
• Låsa händelser - rättigheter att ändra en anteckning eller händelse
• Dela journalanteckning till mina sidor 

Hör till betaversion och kommer fungera vid testlansering men budget saknas

• Jeeves koppling (filexport till Jeeves)
• Dialect koppling (Dialect sköter uppsättningen av servermiljön. Ord&Bild installerar journalsystemet och 

Mina sidor.)
• Koppling till gamla journalprogrammet. Underkonsult. 
• Import av kunddata från gamla till nya programmet

Mina sidor blir tillgänglig under denna perioden för att säkerställa kopplingarna till journalprogrammet. Eventuellt 
används några kunder som testpersoner. 

Under testperiod av betaversion byggs rapportverktyget för statistik. (data måste in innan man kan börja 
med statistiska rapporter). Ingick initialt i budget men pga. ökad komplexitet för journalanteckningar, händelser 
och produktionsplats skulle behöva utökad budget. Tillsammans behöver vi sätta en priolista för kund- och 
företagsstatistik då vi bygger löpande. En första nerskalad lista som sen kan utökas under hösten 2020. 

Lansering 1.0 med ovan punkter implementerade – september 2020

Nedan punkter hanteras under hösten 2020 som idag, antingen i gamla systemet eller manuellt. 

Ingår ej i 1.0, ej budgeterat men delvis påbörjat. Utvecklas efterhand under hösten 2020. Prioriteras i 
samspråk med G&D.

• Lista på villkorade preparat och behandlingsinstruktioner till kund integrerat i journalprogrammet under 
menyn medicin. Samtidigt byggs funktionen på mina sidor där kund kan för rapportera förbrukad 
villkorad medicin. - 

• Ytterligare rapporter till t.ex. jordbruksverket. Vi åtgår från listan framtagen tillsammans inför lansering.
• Koppling till Agria
• Nyckeltal 
• Winpig koppling med nycklar
• Planeringsverktyg
• Utökad delningsfunktion av händelser till mina sidor, t.ex provsvar. 
• Slaktdata
• Konsult databas löpande för underhåll av gamla programmet. 

Ingår ej i 1.0, men påbörjade med estimerad budget – utvecklas under hösten 2020. 

• Digitaliserad process remisser Vidilab
• SVA provsvarsimport 



 
Maedi Visna  
 
Budgeterad och färdigställs när betaversion av journalprogrammet är lanserat. Förväntad tid att börja testa är 
slutet av juni 2020. 

Konsekvenser av ovan

• Tydlig tidpunkt för testperiod och lansering
• En tydlig budgetfördelning iom att man håller isär funktionerna och hanterar varje som ett eget 

projekt. 
• Användarna behöver titta i det gamla programmet och använda det som ett arkiv för befintliga 

kunder. 
• Vissa nya kunder behöver registreras i gamla och ny programmet om de är anslutna till tex 

kontrollprogram eller andra funktioner som inte är klart under hösten 2020. 
• Manuellt arbete fortsätter som idag med en del uträkningar i excel och word dokument på x-drive. 
• Statistiken får ett glapp, behöver tillsammans diskutera hur vi på bästa sätt löser detta utifrån de 

krav ni har från olika myndigheter.  


